SIGNALMARC
FARBA NA CESTNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
séria 010
POPIS
SIGNALMARC je špeciálny produkt na vodorovné
dopravné značenie, na báze syntetických živíc, vyznačujúci
sa rýchlym zasychaním, dobrým priľnutím a pružnosťou,
vysokou odolnosťou na oter.

značenie 5060605 alebo riedidlom Nitro 5170076.
- Približná výdatnosť: 1,5 m2/l (hrúbka 180-200 mikrónov).
ZAFARBENIE
Produkt je dostupný v bielej farbe 0100039, bielej reflexnej
farbe 0100139, modrý 0100105.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ
USKLADNENIE
Cestné povrchy: asfalt, betónové pov rchy, porfýr atď.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: syntetické polyméry.
- Rozpúšťadlo: alifatické uhľovodíky.
. 0100039 biela
Pigment obsiahnutý v bielej je oxid titaničitý
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,69 ± 0,03
kg/l.
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 6000-8000 cps (rotačný
viskozimeter Brookfield pri 25 °C)
. 010139 reflexná biela:
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,82 ± 0,03 kg/l
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 10600-12600 cps (rotačný
viskozimeter Brookfield pri 25 °C)
- Index lomu: 1,51
- Granulometria guľôčok:
Sito A.S.T.M veľkosť očiek % guľôčky
č.60 0,25 mm 100
č.70 0,21 mm 98-100
č.80 0,177 mm 85-90
č.140 0,105 mm 15-35
č.230 0,062 mm 0-5
. 0100105 modrý
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,57 ± 0,03
kg/l.
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 6000-8000 cps (rotačný
viskozimeter Brookfield pri 25 °C)
PRÍPRAVA PODKLADU
- Odstrániť každý zvyšok prachu.
- Na suchý podklad naniesť SIGNALMARC podľa spôsobov
uvedených v návode na použitie.

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
Produkt výlučne pre profesionálne použitie
- Škodlivý - vysoko horľavý
- Obsahuje: Toluén
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po
použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
Farba na cestné dopravné značenie.
Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, farby na dopravné
značenie SIGNALMARC séria 010, na báze syntetické
polyméry, v množstvách stanovených podľa savosti
podkladu.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2.

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

NÁVOD NA POUŽITIE
Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10% relatívna vlhkosť.
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody,
ľadu alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Náradie: štetec, striekacie zariadenie.
- Produkt pred aplikáciou dôkladne premiešať.
- Riedenie: 2-5 % Riedidlom pre dopravné značenie
(Diluente per spartitraffico) 5060605.
- Pri aplikáciách na betón je možné produkt riediť riedidlom
Nitro 5170076.
- Čistenie náradia sa vykonáva riedidlom pre dopravné
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